13.TrabalhodeConclusãodeCurso 
O Projeto Acadêmico de Aprendizagem Projeto Final de Curso é dividido
em duas unidades curriculares: Projeto de Graduação I e Projeto de
Graduação II, ambas com carga horária de 60 horas (para o aluno) e
cumpridasemdoissemestresconsecutivos. 
O Projeto Final de Graduação é um requisito curricular necessárioparaa
obtençãodagraduaçãoemEngenhariaElétrica,etemporobjetivobásico
otreinamentodoalunonoqueconcerneàconcatenaçãodosconceitos
e teorias, adquiridos durante o curso, em torno deumprojeto.É
também objetivo deste projeto, propiciar o treinamento do aluno no que
se refere à apresentação oral de idéias e redação de textos
técnicosdeformaclara,concisaeobjetiva. 
Visando propiciar uma melhor integração teoria-prática, além de
fortalecer a consolidação do conteúdo de diversas unidadescurriculares,
as unidades curriculares Projeto de Graduação I (PG I) e Projeto de
Graduação II (PG II) são oferecidas. A proposta é que grupos de
alunos participem de forma integrada em projetos coordenados
por professores, onde em um primeiro instante será feita um
revisão da bibliografia e um anteprojeto (PG I) e numsegundoa
implementação e redação da monografia (PG II). O aluno pode
desenvolver o projeto de forma integrada em projetos de pesquisa já
desenvolvidos pelos professores e por outros alunos ou individualmente
comoprofessor. 
A seguir são apresentadas as diretrizesparaarealizaçãodoProjetoFinal
deGraduaçãodocursodeEngenhariaElétrica: 
1.CaberáaoColegiadodoCursodesignar,acadadoisanos,umprofessor
que se responsabilizará pela atividade Projeto Final de Graduação do
cursodeEngenhariaElétrica.Serãoatribuiçõesdesteprofessor: 
● Publicaracadasemestreocalendáriodasatividadesreferentesao

●

●
●
●

projetofinaldegraduação.Estecalendárioestarávinculadoàs
dataslimitesdoCalendárioAcadêmicodaUFES; 
ApresentarsemestralmenteaoColegiadodoCursoalistados
alunosmatriculadosemPGIePGIIedeseusrespectivos
professoresorientadores; 
Divulgardata,horaelocaldasapresentaçõesdosprojetosacada
semestre; 
Receberasversõesfinaisdosanteprojetos(PGI)edosprojetos(PG
II)aprovadoseencaminhá-lasaoColegiadodoCurso; 
Solicitaraosprofessorestemasparaprojetosedivulgá-losacada
semestre; 

2.OalunosópoderásematricularnaunidadecurricularPGIapóscumprir
omínimode2760horasdecargahoráriadocurso; 
3. Cada aluno deverá, obrigatoriamente, ter um professor
orientador para a realização das unidades curriculares PG IePG
II.Nocasodoorientadornãoserumprofessorqueatuenocurso,
deverá ser indicado um co-orientador, que assumirá a
responsabilidadeacadêmicasobreotrabalhoaserdesenvolvido; 
4.AmatrículanasunidadescurricularesPGIePGII,respectivamente,só
será aceita por 3 (três) períodos semestrais (não necessariamente
consecutivos); 
5. A avaliação final da unidade curricular PG I deve consistir de
um anteprojeto, elaborado em conjunto com o professor
orientador, contendo as especificações necessárias para a
realizaçãodoprojetoemPGII; 
6. A avaliação final da unidade curricular PG IIdeveconsistirdaredação
deumamonografiaedeumaapresentaçãopública. 

14.RegrasparaIntegralizaçãodoCurso 
O aluno deve completar o curso dentro de um tempo mínimo de 10
períodos (5 anos) e um tempo máximo de 15 (7,5 anos) períodos. Este
tempo pode ser estendido em casos previstos pela legislação e pelas
normas estabelecidas pela UFES. Em particular, os mecanismos de
acompanhamento do desempenho dos estudantes podem estabelecer
planosdeestudo,queparafazerjusaotítulodeEngenheiroEletricista,o
alunodeve,obrigatoriamente: 
1. Ter cursado com aproveitamento todas as unidades curriculares
obrigatóriasconformeTabela9; 
2.Terrealizado300horasdeEstágioSupervisionadoconformeSeção11; 
3.Terelaboradoumprojetoeacorrespondentemonografiacomo
parte das disciplinas Projeto de Graduação 1 e Projeto de
Graduação 2, e ter obtido aprovaçãoporpartedaavaliaçãofeita
porbancaespecíficaconformeSeção13; 



CENTROTECNOLÓGICO-DEPARTAMENTODEENGENHARIAELÉTRICA 
ELE08552-PROJETODEGRADUAÇÃOI 
(30h,OBR,T:0,E:0,L:30,Créditos:1) 
Ênfases:Comum 
Ementa: 
Realização de um trabalho de desenvolvimento de uma solução de
engenhariasoborientaçãodeumprofessor. 
Objetivos: 
Ao final desta unidade curricular, oalunodevesercapazdeelaborarum
anteprojeto, em conjunto com um professor orientador, contendo as
especificações necessárias paraarealizaçãodoprojetofinalnadisciplina
PGII. 
BibliografiaPrincipal: 
Materialbibliográficorelacionadoaoassuntodoprojeto. 


CENTROTECNOLÓGICO-DEPARTAMENTODEENGENHARIAELÉTRICA 
ELE08553-PROJETODEGRADUAÇÃOII 
(30h,OBR,T:0,E:0,L:30,Créditos:1) 
Ênfases:Comum 
Ementa: 
Realização de um trabalho de desenvolvimento de uma solução de
engenhariasoborientaçãodeumprofessor. 
Objetivos: 
Aofinaldestaunidadecurricular,oalunodeverásercapazderedigiruma
monografia que envolva a solução de engenharia e apresentá-la
publicamente 
BibliografiaPrincipal: 
Materialbibliográficorelacionadoaoassuntodoprojeto. 

